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Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 
Clubul Speologilor Amatori Cluj, reprezentata prin di Csis Ferenc, cu sediul Tn jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. B. P. 
Ha~deu , nr. 102, cerere Tnregistrata cu numarul 161/15.05.2017, Tn urma analizarii documentelor primite, Comisia 
Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVIT 'ATI iN PE$TERA 
Titularul autorizatiei: Clubul Speologilor Amatori Cluj, reprezentata prin di Csis Ferenc. 

Autorizatia se elibereaza pentru urmatoarele categorii de activitati: 
Activitate de documentare - vizitarea unei pe9teri sau a unui sector de pe9tera Tn scop educativ, de informare 
sau pentru o mai buna cunoa~tere a elementelor de patrimoniu. 

Prezenta autorizatie este valabila Tn perioada: 12 iunie 2017. 

Pe~tera in care este autorizata activitatea: 
Nume pe$tera Aria naturala proteiata Clasa de protectie Mentiuni 

Situl Natura 2000 Defileul Se autorizeaza o singura intrare pentru 

Pe~tera Vantului Cri~ului Repede-Padurea A cu sector B (Zona maxim 12 persoane inclusiv 2 ghizi pe 
turistica) traseul : lntrare - Galeria Activa pana La 

Craiului Scari - Etajul I - Hipodrom - retur. 

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse de Comisia Patrimoniului Speologic, titularul fiind 
responsabil de respectarea acestora: 

Obtinerea altor aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desfa~urarea actiunii este Tn responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar Tn conditiile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desfa9urarea activitatii in pe9tera Tn conditii de siguranta. 
Pentru conservarea ~i protectia bunurilor patrimoniului speologic ~i reducerea impactului antropic asupra pe9terii, in 
functie de obiectivele activitatii ~i conditiile de securitate in pe~tera, se recomanda ca Tn timpul deplasarii in pe~tera 
sa se folosesca potecile ~i amarajele existente. 
In pe~tera este interzisa atingerea, iluminarea directa, fotografierea indivizilor 9i coloniilor de fauna subterana. Este 
interzisa atingerea 9i iluminarea directa a liliecilor, fotografierea indivizilor ~i a coloniilor. Trecerea pe sub lilieci sau 
colonii de lilieci se va face rapid ~i Tn lini~te, cu evitarea stationarii, cu exceptia cazurilor special reglementate sau 
autorizate (cercetare, monitorizare, activitati de salvare, echipari de siguranta sau protectie etc). 
Pentru conservarea ~i protectia bunurilor patrimoniului speologic nu se autorizeaza Tn pe~teri niciun fel de activitati 
de recoltare, capturare ~i/sau de achizitie, in vederea comercializarii pe piata interna sau la export - activitati 
definite ~i reglementate prin Ordinul de ministru nr. 410/2008. Aceste tipuri de activitati sunt complet interzise. 

Comisia Patrimoniului Speologic T~i rezerva dreptul de a monitoriza activitatile pentru care a fost eliberata prezenta 
autorizatie ~i de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, in cazul nerespectarii termenilor/condi\iilor. 

Marius Vlaicu 
Pre~edinte 
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